
ННІ філології та журналістики 2021 

№ п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
здобувача вищої 

освіти 

Тема 
кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про 
наукового керівника 

кваліфікаційної 
роботи 

Відомості про 
рецензента 

кваліфікаційної 
роботи 

1.  
Белько  

Владислава 
Олександрівна 

Теорія і практика 
вивчення української 

літератури у 
взаємозв'язку з 
різними видами 

мистецтва в старшій 
школі 

Башманівська Любов 
Андріївна - доцент 

кафедри української та 
зарубіжної літератур, 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

2.  
Білоус  

Іванна Анатоліївна 

Вивчення простого 
односкладного речення 

за допомогою 
комунікативно-

діяльнісного підходу 

Шевцова Лариса 
Станіславівна , кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Юлія Березюк - 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук 

3.  
Буглак  

Інна Сергіївна 

Проза Михайла 
Коцюбинського й 

Володимира 
Винниченка про дітей: 

між реалізмом і 
модернізмом 

Юрчук Олена 
Олександрівна, доктор 

філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

 

4.  
Весельський  

Андрій 
Миколайович 

Літературне 
краєзнавство 

Житомирщини 

 Франчук Марина 
Валеріївна - доцент 

кафедри української та 
зарубіжної літератур, 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

 

5.  
Витюк  

Анастасія 
Євгеніївна 

Креативні підходи у 
процесі вивчення 

української літератури 
старшокласниками 

Усатий Андрій 
В’ячеславович 

- доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 



6.  
Воробйов  

Роман 
Олександрович 

Екзистенціал 
самотності в творчості 

Тараса Шевченка 

Франчук Марина 
Валеріївна - доцент 

кафедри української та 
зарубіжної літератур, 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

 

7.  
Газарова  

Катерина Павлівна 

Інноваційні технології 
навчання на уроках 

української літератури 
в старшій школі  

Шевцова Лариса 
Станіславівна - доцент 

кафедри журналістики та 
дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Юлія Березюк - 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук 

8.  
Гейчук  

Інна Василівна 

Розмовна та 
просторічна лексика як 

засіб лінгвалізації 
персонажів у творах 

Любка Дереша  

Титаренко Валентина 
Миколаївна - доцент 

кафедри української мови, 
кандидат філологічних 

наук, доцент. 
 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент 

9.  
Гончаренко  

Марія Вікторівна 

Формування 
мовленнєвих умінь та 

навичок засобами 
полікультурності 

Шевцова Лариса 
Станіславівна - доцент 

кафедри журналістики та 
дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Юлія Березюк - 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук 

10.  
Горай  

Альона 
Володимирівна 

Формування 
комунікативної 

компетентності учнів 
старших класів на 
уроках української 

мови 

Кучерук О.А. – професор 
кафедри журналістики та 
дидактичної філології ,     

доктор педагогічних наук, 
професор 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 



11.  
Духнівська 
Валентина 
Вікторівна 

 Сучасний офіційний і 
неофіційний 

антропонімікон сіл 
Велика Фосня, 

Веселівка та Невгоди 
Овруцького району 

Житомирської області  

Ящук Леся Валеріївна - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент. 

 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент 

12.  
Єпіфанова  
Вероніка 

Олександрівна 

Мова і стиль прози  
В. Даниленка 

Мойсієнко Віктор 
Михайлович - професор 

кафедри української мови, 
доктор філологічних наук, 

професор 
 

Плечко А.А. – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

13.  
Жалюк  

Надія Анатоліївна 

Пізнавальна активність 
як засіб вивчення 

лексикології 

Шевцова Лариса 
Станіславівна - доцент 

кафедри журналістики та 
дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Юлія Березюк - 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук  

14.  
Ковальчук  

Тетяна Анатоліївна 
Міфопоетика творчості 

Марії Матіос 

Савенко Оксана Петрівна - 
доцент кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук,  

 

Богдан Білоус- 
доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка», 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент 

15.  
Івахова  
Ольга 

Володимирівна 

Вивчення службових 
частин мови за 

допомогою функційно-
стилістичного підходу 

Шевцова Лариса 
Станіславівна - доцент 

кафедри журналістики та 
дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Юлія Березюк - 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук  



16.  
Іщенко  
Анна 

Олександрівна 

Комунікативно-
стратегічний арсенал 
комерційних текстів 

українського 
рекламного дискурсу  

Дяченко Наталія 
Миколаївна - доцент 

кафедри української мови, 
кандидат філологічних 

наук, доцент 
 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти  

17.  
Каленчук 

Олександра 
Миколаївна 

Розвиток творчих 
здібностей учнів 

старших класів на 
уроках української 

мови 

Кучерук О.А. – професор 
кафедри журналістики та 
дидактичної філології ,     

доктор педагогічних наук, 
професор 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

18.  
Калініна  
Кароліна 

Леонідівна 

Література non-fiction 
у сучасній українській 

белетристиці 

Савенко Оксана Петрівна - 
доцент кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук,  

 

Богдан Білоус- 
доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка», 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент 

19.  
Ковальчук 
Олександр 

Олександрович 

 Репресовані слова. 
Українська лексика 

ХХ ст.  

Мойсієнко Віктор 
Михайлович - професор 

кафедри української мови, 
доктор філологічних наук, 

професор 
 

Плечко А.А. – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

20.  
Кожан  

Аліна Миколаївна 

Лексичне багатство 
прози Валерія 

Шевчука 

Мойсієнко Віктор 
Михайлович - професор 

кафедри української мови, 
доктор філологічних наук, 

професор 
 

Плечко А.А. – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 



21.  
Дороніна  
Оксана 

Олександрівна 

Ґендерні стереотипи в 
поетичній творчості 

Сергія Жадана 

Савенко Оксана Петрівна - 
доцент кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук,  

 

Білоус Богдан 
Петрович -  кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної і 
прикладної 
лінгвістики 
Державний 
університет 

«Житомирська 
політехніка» 

22.  
Лебедева  

Лілія 
Володимирівна 

Сучасні навчальні 
технології вивчення 

української літератури 
в старшій школі 

Башманівська Любов 
Андріївна - доцент 

кафедри української та 
зарубіжної літератур, 

кандидат педагогічних 
наук, доцент. 

 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

 

23.  
Луцько  

Марія Петрівна 

Методика навчання 
української мови учнів 

старших класів з 
використанням засобів 

інформаційно-
комунікативних 

технологій 

Кучерук О.А. – професор 
кафедри журналістики та 
дидактичної філології ,     

доктор педагогічних наук, 
професор  

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

 

24.  
Любашенко 

Вікторія Ігорівна 

Мотив братовбивства в 
українській літературі 

ХХ ст. 

Рудюк Ольга Вікторівна – 
ст. викладач кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук 

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

 

25.  
Макаревич 
Ангеліна 

Олександрівна 

Літературознавчі і 
методичні аспекти 

взаємозв'язків 
української і світової 

літератури 

Шевцова Лариса 
Станіславівна - доцент 

кафедри журналістики та 
дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент  

викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук, 
Юлія Березюк 



26.  
Макогон  

Василина Петрівна 

Нові слова та значення 
в сучасній українській 

мові  

Мойсієнко Віктор 
Михайлович - професор 

кафедри української мови, 
доктор філологічних наук, 

професор 
 

Плечко А.А. – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

27.  
Малиновська 

Тетяна Сергіївна 

 Фонетико-графічні 
особливості сучасної 

поезії  

Титаренко Валентина 
Миколаївна - доцент 

кафедри української мови, 
кандидат філологічних 

наук, доцент 
 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент 

28.  
Матвійчук  

Дмитро 
Анатолійович 

Текстологія 
місяцесловів у 
найдавніших 
українських 
Євангеліях 

Мойсієнко Віктор 
Михайлович - професор 

кафедри української мови, 
доктор філологічних наук, 

професор 
 

Плечко А.А. – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

29.  
Мельник  
Андрій 

Миколайович 

Інтертекстуальність 
поезії Юрка Іздрика 

Юрчук Олена 
Олександрівна, доктор 

філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур  

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

 

30.  
Островська  

Тетяна Борисівна 

Космогонічні символи 
в українській 

фольклорній та 
літературній казці 

Рудюк Ольга Вікторівна – 
ст. викладач кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук 

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

 

31.  
Кидисюк  

Олеся Юріївна 

Лінгвалізація образу 
страховиська у творах 

для дітей сучасних 
українських авторів 

Дяченко Наталія 
Миколаївна - доцент 

кафедри української мови, 
кандидат філологічних 

наук, доцент 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти  



32.  
Равдугіна  

Вікторія Вікторівна 

Формування мовної 
свідомості та мовної 

стійкості в різних 
сферах комунікативної 
діяльності мешканців 

м. Радомишль 

Доброльожа Галина 
Миронівна - доцент 

кафедри української мови, 
кандидат філологічних 

наук, доцент. 
 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

33.  
Редчиць  

Альона Валеріївна 

Містичні мотиви у 
творчості Миколи 

Гоголя 

Рудюк Ольга Вікторівна – 
ст. викладач кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук 

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

34.  
Саковська  

Алла Олегівна 

 Мовні засоби 
вираження часового й 

просторового 
континуумів у 

сучасній українській 
фантастичній 

літературі  

Титаренко Валентина 
Миколаївна - доцент 

кафедри української мови, 
кандидат філологічних 

наук, доцент 
 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент  

35.  
Сібільова  

Ольга Вадимівна 

Сучасні технології 
навчання української 
літератури в старших 

класах 

Усатий Андрій 
В’ячеславович 

- доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

36.  
Тичина  

Анастасія Юріївна 

Аналіз як шлях 
розкриття художнього 

смислу твору 

Шевцова Лариса 
Станіславівна - доцент 

кафедри журналістики та 
дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Юлія Березюк - 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту, 
кандидат 

педагогічних наук 



37.  
Томчук  
Аліна 

Олександрівна 

Стилевжиток 
лексичних та 

фразеологічних 
одиниць у романі Ліни 

Костенко «Записки 
українського 

самашедшого» 

Ящук Леся Валеріївна - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 

доцент кафедри 
української мови з 

методикою навчання 
Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент Василь 

Денисюк 

38.  
Черняк  

Анна Сергіївна 

Архетипна символіка 
"Саду Божественних 

пісень" Григорія 
Сковороди 

Савенко Оксана Петрівна - 
доцент кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук,  

 

Богдан Білоус- 
доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка», 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент 

39.  
Чиркова  

Ганна Михайлівна 

Ідентифікація 
чоловіків і жінок у 

документах 
Брацлавського 

воєводства ІІ половини 
ХVІ – початку ХVІІ ст. 

Ящук Леся Валеріївна - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 

доцент кафедри 
української мови з 

методикою навчання 
Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент Василь 

Денисюк 

40.  
Шафран  
Тетяна 

Володимирівна 

Ґендерна 
проблематика у романі 

"Зрада" та есе "Без 
мужика" Євгенії 

Кононенко 

Савенко Оксана Петрівна - 
доцент кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук,  

 

Богдан Білоус- 
доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка», 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент 



41.  
Шкідченко  

Віта В`ячеславівна 

Формування 
художнього мислення 
учнів старших класів у 

процесі вивчення 
літератури 

Башманівська Любов 
Андріївна - доцент 

кафедри української та 
зарубіжної літератур, 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 

Шуневич О.М. – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

42.  
Волощук  

Анна Юріївна 

Дитячо-юнацьке 
телебачення України: 

функції, вікові 
особливості, вимоги до 

контенту 

Партико Зіновій 
Васильович - доктор 
філологічних наук, 

професор 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

доцент кафедри 
нових медіа 
Львівського 

національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Наталія Габор 

43.  
Гусєв  

Юрій Ігорович 

Радіо в 
мультимедійному 

середовищі: специфіка 
функціонування 

Партико Зіновій 
Васильович - доктор 
філологічних наук, 

професор 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

доцент кафедри 
нових медіа 
Львівського 

національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Наталія Габор 

44.  
Дученко  

Юлія Віталіївна 

Інформаційно-
розважальні ранкові 

програми як складова 
соціальних 
комунікацій 

Башманівський Валерій 
Іванович - кандидат 

філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

професор ДВНЗ 
«Переяслав-

Хьельницький 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Григорія 
Сковороди», доктор 
філологічних наук, 

професор  
Марина Навальна 

45.  
Закусило  

Лілія Валеріївна 

Репортаж та його 
жанрові особливості в 
контексті української 

телевізійної 
журналістики 

Партико Зіновій 
Васильович - доктор 
філологічних наук, 
професор кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
 

доцент кафедри 
журналістики та 
засобів масової 

комунікації 
Національного 
університету 
«Львівська 

політехніка», 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент  

Ольга Гарматій 



46.  
Зущик  

Михайло 
Дмитрович 

SMM як механізм 
сучасного 

медіапростору 

Андросович Олена 
Іванівна-  

кандидат філософських 
наук, доцент кафедри 

журналістики та 
дидактичної філології 

Голова 
Житомирської 

обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України  

Віктор Бойко 

47.  
Катрич  

Яна Олегівна 

Фанфік  як складова 
медіакультурного 

середовища України 

Башманівський Валерій 
Іванович - кандидат 

філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

професор ДВНЗ 
«Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Григорія 
Сковороди», доктор 
філологічних наук, 

професор  
Марина Навальна 

48.  
Кліменко  

Ганна Павлівна 

Сучасні інтернет-
технології у 

журналістиці 

Андросович Олена 
Іванівна-  

кандидат філософських 
наук, доцент кафедри 

журналістики та 
дидактичної філології 

 

Голова 
Житомирської 

обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України  

Віктор Бойко 

49.  
Лиса  

Ірина Віталіївна 

Українська індустрія 
коміксів як складова 

комунікаційного 
простору 

Башманівський Валерій 
Іванович - кандидат 

філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

професор ДВНЗ 
«Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Григорія 
Сковороди», доктор 
філологічних наук, 

професор  
Марина Навальна 

50.  
Можановський 

Микола 
Володимирович 

Телебачення в 
динаміці культурного 

простору 
Житомирщини 

Башманівський Валерій 
Іванович - кандидат 

філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

професор ДВНЗ 
«Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Григорія 
Сковороди», доктор 
філологічних наук, 

професор  
Марина Навальна 



51.  
Шахнюк  
Ярослав 

Васильович 

Особистість 
телеведучого в системі 

комунікаційного 
впливу теленовин на 

аудиторію 

Партико Зіновій 
Васильович - доктор 
філологічних наук, 

професор 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

доцент кафедри 
журналістики та 
засобів масової 

комунікації 
Національного 
університету 
«Львівська 

політехніка», 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент  

Ольга Гарматій 

52.  
Шевчук  

Наталія Романівна 

Технології соціально-
масових маніпуляцій в 

телевізійних 
політичних передачах 

Партико Зіновій 
Васильович - доктор 
філологічних наук, 

професор 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

доцент кафедри 
журналістики та 
засобів масової 

комунікації 
Національного 
університету 
«Львівська 

політехніка», 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент  

Ольга Гарматій 

53.  
Шиловець  

Марія Ігорівна 

Специфіка контенту 
сайтів регіонального 

телебачення 

Башманівський Валерій 
Іванович - кандидат 

філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

професор ДВНЗ 
«Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Григорія 
Сковороди», доктор 
філологічних наук, 

професор  
Марина Навальна 

54.  
Школьна  
Катерина 

Володимирівна 

Інтернет-видання у 
сучасному 

медіасередовищі. 
Блогінг як форма 

комунікації  

Башманівський Валерій 
Іванович - кандидат 

філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології 
 

професор ДВНЗ 
«Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Григорія 
Сковороди», доктор 
філологічних наук, 

професор  
Марина Навальна 



55.  

Бильєв  
Олександр 

Олександрович 
 

Антиутопии Дж. 
Оруєла "1984" и 

О.Хаксли "О дивный 
новый мир": общности, 
мотивы, проблематика 

 

доктор філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, професор Єршов 

Володимир Олегович   

Бондарчук Олеся 
Миколаївна - 

кандидат 
філологічних наук, 
вчитель польської 
мови та літератури 
ЗОШ І_ІІІ ступенів 

№ 36 ім. 
Я. Домбровського 

м. Житомира  

56.  
Дзюба  

Світлана Петрівна 
 

Роман М. Ю. 
Лермонтова "Герой 

нашого часу" як 
композиційний 

феномен  
 

доктор філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, професор Єршов 

Володимир Олегович   

Бондарчук Олеся 
Миколаївна - 

кандидат 
філологічних наук, 
вчитель польської 
мови та літератури 
ЗОШ І_ІІІ ступенів 

№ 36 ім. 
Я. Домбровського 

м. Житомира  

57.  
Жайворон  

Євгенія Василівна 
 

Языковые средства 
репрезентации 

двойственности 
образов романа 
М.А.Булгакова 

"Мастер и Маргарита" 
 

завідувач кафедри 
слов'янських і германських 

мов, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Недашківська  
Тетяна Євгеніївна  

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

58.  
Лобода  

Маріна Петрівна 
 

Ассоциативные поля 
стимулов морально-
этической сферы в 

картине мира 
поколений Y и Z 

завідувач кафедри 
слов'янських і германських 

мов, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Недашківська  
Тетяна Євгеніївна 

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук  

59.  

Никитенко 
Катерина 
Вадимівна 

 

Национально-
культурный компонент 

эмотивов (на 
материале интернет-

текстов) 
 

доцент кафедри 
слов’янських та 

германських мов, кандидат 
філологічних наук, доцент 
Приймак Алла Миколаївна  

 

Золотюк Л.Я. -
кандидат філол. 
наук, методист 
«Комунального 

закладу «Обласний 
центр дитячої та 

юнацької творчості» 
Житомирської 

облради  



60.  

Остапчук 
Олександра 

Ігорівна 
 

Вербальное и 
невербальное в 
картине мира 
студентов (на 

материале 
фразеологии) 

 

завідувач кафедри 
слов'янських і германських 

мов, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Недашківська  
Тетяна Євгеніївна  

 

Суворова Л.К. – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

61.  
Гойко  

Анастасія 
Анатоліївна 

Синтаксична 
організація поетичних 
текстів М.С. Павленко 

Ящук Леся Валеріївна - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент 

62.  Дончук-Донцова 
Олена Геннадіївна 

Мовна ситуація в 
закладах вищої освіти 

м. Житомира 

Титаренко Валентина - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент. 

 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент 

63.  Зданевич 
Тетяна Вікторівна 

Проблемно-пошукові 
принципи навчання 

української літератури 
як розвиток креативної 

активності учнів 
основної школи 

Усатий Андрій - доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Шуневич Оксана – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

64.  Войналович  
Анна Валеріївна 

Політичний тролінг: 
комунікативний 

потенціал та засоби 
вербалізації 

Дяченко Наталія - доцент 
кафедри української мови, 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

Плечко Антоніна– 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 



65.  Колесник  
Олена Сергіївна 

Функціонування 
фразеологізмів у 

романі Марії Зіновчук 
"Катеринина коса" 

Гримашевич Галина - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

66.  Нестеренко  
Аліна Віталіївна 

Розвиток 
загальнокультурної 

компетентності крізь 
призму 

культурологічного 
аспекту вивчення 

української літератури 
в основній школі 

Усатий Андрій - доцент 
кафедри журналістики та 

дидактичної філології, 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Шуневич Оксана – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Житомирського 
обласного інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

67.  Совенко  
Валерія Андріївна 

Сучасний урбанімікон 
м.Коростишева 

Житомирської області 

Ящук Леся Валеріївна - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

68.  Тітор  
Дарина Юріївна 

Жанрові модифікації 
роману в творчості 
Юрія Андруховича. 

Юрчук Олена –  доктор 
філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур 

Суворова Людмила – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

69.  Харчук  
Вікторія Василівна 

Постмодерні мовні 
засоби в збірці 

"Меланхолії" Юрія 
Іздрика 

Титаренко Валентина - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 

Василь Денисюк- 
доцент кафедри 

української мови з 
методикою навчання 

Уманського 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Павла Тичини, 
кандидат 

філологічних наук, 
доцент 

70.  Яриновська 
Катерина Тарасівна 

Колоративи та 
одоративи в поезії 

Юрія Іздрика 

Гримашевич Галина - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 



71.  
Агаєва  

Гулалек 
Магтимгулиївна 

Мультикультурные 
особенности в 

переводах 
произведений 

Махтумкули Фраги на 
русский и английский 

языки 

Недашківська Тетяна 
Євгенівна – професор 

кафедри слов’янських і 
германських мов, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Суворова Людмила – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

72.  
Агаєва  

Огулджан 
Магтимгулиївна 

Языковые средства 
создания 

художественного 
образа в 

произведениях 
Махтумкули Фраги и 

их переводах на 
русский и английский 

языки 

Недашківська Тетяна – 
професор кафедри 

слов’янських і германських 
мов, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Суворова Людмила – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

73.  Бондар  
Анастасія Сергіївна 

Особливості 
проблематики комедії 

"Сучасна молодь" 
Кароля Гейнча. 

Єршов Володимир – 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук, 

професор 

Бондарчук Олеся –
вчитель польської 

мови ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 36 

ім. Я. Домбровського 
м. Житомира, 

кандидат 
філологічних наук  

74.  Ваховська  
Юлія Валентинівна 

Особливості жанру та 
поетики "Контрактової 
мозаїки" Александра 

Грози. 

Єршов Володимир – 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук, 

професор 

Бондарчук Олеся –
вчитель польської 

мови ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 36 

ім. Я. Домбровського 
м. Житомира, 

кандидат 
філологічних наук 

75.  Голубівська  
Інга Вадимівна 

Особливості жанру та 
проблематика 

гальчинських гавенд 
Міхала Чайковського 

«Осінній день» та 
«Зимова ніч» 

Єршов Володимир – 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук, 

професор 

Бондарчук Олеся –
вчитель польської 

мови ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 36 

ім. Я. Домбровського 
м. Житомира, 

кандидат 
філологічних наук 

76.  
Мельник  
Дарина 

Володимирівна 

Особливості нарації в 
психологічних 

оповіданнях Едварда 
Мар'яна Галлі. 

Єршов Володимир – 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур, кандидат 
філологічних наук, 

професор 

Бондарчук Олеся –
вчитель польської 

мови ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 36 

ім. Я. Домбровського 
м. Житомира, 

кандидат 
філологічних наук 



77.  
Остаповець 
Мирослава 
Геннадіївна 

Особливості жанру й 
проблематики твору 

«Подорож до 
містечка» Юзефа 

Ігнація Крашевського 

Юрчук Олена – доктор 
філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур 

Суворова Людмила – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

78.  Левченко  
Дар'я Ігорівна 

Синтаксичні 
особливості 
романістики 

Володимира Лиса 

Гримашевич Галина - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

79.  Нікітчина  
Юлія Григорівна 

Кулінарна лексика в 
сучасному 

художньому мовленні 

Дяченко Наталія - доцент 
кафедри української мови, 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

80.  
Сич  

Анастасія 
Леонідівна 

Динаміка назв їжі та 
напоїв у романі Юрія 
Винничука "Цензор 

снів" 

Гримашевич Галина - 
доцент кафедри 

української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

81.  
Трухній  

Дарія 
Олександрівна 

Українська політична 
реклама: 

комунікативно-
прагматичний аспект 

Дяченко Наталія - доцент 
кафедри української мови, 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

Плечко Антоніна – 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 

університету, к. ф. н. 

82.  
Осаволюк  

Євгенія 
Валентинівна 

Інтермедіальний діалог 
українського роману й 

кіно (на прикладі 
романів Сергія 
Жадана, Софії 

Андрухович, Юрія 
Андруховича) 

Юрчук Олена – доктор 
філологічних наук, 
професор кафедри 

української та зарубіжної 
літератур 

Суворова Людмила – 
Викладач вищої 
кваліфікаційної 
категорії КЗВО 
«Житомирський 

базовий 
фармацевтичний 

коледж», кандидат 
філологічних наук 

83.  Богайчук  
Максим Ігорович 

Екологічна 
проблематика в 

структурі сучасного 
інформаційного 

простору 
Бердичівського краю 

(80) 

доцент, завідувач кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Башманівський Валерій 

 

доктор філологічних 
наук. професор, 

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія Сковороди» 

Марина Навальна 



84.  
Голько  

Олександра 
Олександрівна 

2 D анімація як 
компонент реклами 

України: серія 
рекламних 

відеороликів, 
присвячена 

Житомирському 
державному 

університету імені 
Івана Франка (125) 

доцент, завідувач кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Башманівський Валерій 

доктор філологічних 
наук. професор, 

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія Сковороди» 

Марина Навальна 

85.  Данчевська  
Руслана Леонідівна 

Серія матеріалів, 
присвячена дитячій 

злочинності на 
шпальтах друкованих 

ЗМІ Житомирщини (на 
матеріалах газет 

"Субота" та "Новини 
Андрушівщини") (54) 

доцент, завідувач кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Башманівський Валерій 

доктор філологічних 
наук. професор, 

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія Сковороди» 

Марина Навальна 

86.  Дуравкіна  
Валерія Валеріівна 

Проєкт електронного 
регіонального ЗМІ (66) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Олена Андросович 

 

начальник 
управління по 

зв’язкам з 
громадськістю 
Житомирської 

міської ради Віра 
Рачковська-Долгих 

87.  Жур  
Інна Петрівна 

Серія матеріалів про 
реалії сучасного 

українського села у 
періодиці Звягельщини 

(86) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

 

Голова 
Житомирського 

обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 

88.  Кидисюк  
Сабріна Вікторівна 

Види та роль реклами 
у просуванні Інтернет-

магазину (61) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

Президент Асоціації 
професійних 

журналістів та 
рекламістів 

Житомирщини 
Новожилова Ірина 

89.  Ковальова  
Тетяна Дмитрівна 

Жанрова специфіка 
сучасних районних 
видань (на прикладі 

видань Коростенського 
району Житомирщини) 

(68) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

Редактор газети 
«Іскоростень» 
Барановська 

Світлана 

90.  
Косякевич 
Катерина 

Феліксівна 

Серія друкованих 
матеріалів про 

Житомир та 
Житомирщину на сайті 

інформаційного 
агентства DKS News 

(89) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

Директор ІА «Всі 
новини»  

Наталія Нагребельна 



91.  
Крапивник  

Тетяна 
Олександрівна 

Серія журналістських 
матеріалів, присвячена 
сучасному музичному 

мистецтву (52) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

 

Режисер 
Житомирського 

обласного 
академічного 
українського 

музично-
драматичного театру 
імені Івана Кочерги, 
заслужений артист 

України 
Авраменко Петро 

92.  Матвієнко  
Діана Миколаївна 

Соціальна тематика та 
жанрова специфіка 

сучасної української 
публіцистики (на 

прикладі творів Юрія 
Андруховича, Оксани 
Забужко, Олександра 

Ірванця) (81) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

 

Директор 
Житомирської 

обласної 
універсальної 

наукової бібліотеки 
імені Олега 

Ольжича, член 
Національної спілки 

письменників 
України, журналіст, 

Врублевський 
Василь 

93.  Миколайчук 
Оксана Михайлівна 

Інформаційний 
студентський 
радіовипуск: 

особливості створення 
і підготовки до ефіру 

(70) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

 

Менеджер філії АТ 
«Національна 
суспільна ТРК 

України» 
«Житомирська 

регіональна 
дирекція»  

Самарцев Артур 

94.  Ніколайчук  
Наталія Ігорівна 

Сучасна молодіжна 
університетська преса 

(на прикладі 
молодіжних та 

університетських газет 
Житомирщини) (64) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

 

Голова 
Житомирського 

обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 

95.  Одончук  
Ірина Сергіївна 

Радіореклама: жанрові 
та функціональні 
особливості (58) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

 

Кандидат наук з 
соціальних 

комунікацій, 
старший викладач 

кафедри видавничої 
справи та 

редагування 
Видавничо-

поліграфічного 
інституту 

Національного 
технічного 

університету України 
«Київський 

політехнічний 
інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
Касянчук Валерій 



96.  Омельчук  
Любов Віталіївна 

Блог - новий вид 
журналістської 

публікації (на прикладі 
блогів Житомира 
та області) (94) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

Кандидат наук з 
соціальних 

комунікацій, 
старший викладач 

кафедри видавничої 
справи та 

редагування 
Видавничо-

поліграфічного 
інституту 

Національного 
технічного 

університету України 
«Київський 

політехнічний 
інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
Касянчук Валерій 

97.  Пилипчук  
Юлія Сергіївна 

Висвітлення 
соціальних проблем на 

шпальтах районної 
преси Житомирщини 
(на матеріалах газет 

"Зорі над Убортю" та 
"Незалежна") (58) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

Голова 
Житомирського 

обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 

98.  Поруцька  
Юлія Русланівна 

Громадська 
журналістика 

Житомирщини (на 
прикладі висвітлення 

ЗМІ пандемії 
коронавірусу) (53) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

Голова 
Житомирського 

обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 

99.  
Разумєй  

Анастасія 
Денисівна 

Серія фотографій, 
присвячена вуличному 

мистецтву (82) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

Кандидат наук з 
соціальних 

комунікацій, 
старший викладач 

кафедри видавничої 
справи та 

редагування 
Видавничо-

поліграфічного 
інституту 

Національного 
технічного 

університету України 
«Київський 

політехнічний 
інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
Касянчук Валерій 



100.  Савіцька  
Яна Віталіївна 

Серія телевізійних 
матеріалів, присвячена 

освітній тематиці на 
Житомирщині (47) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

Кандидат наук з 
соціальних 

комунікацій, 
старший викладач 

кафедри видавничої 
справи та 

редагування 
Видавничо-

поліграфічного 
інституту 

Національного 
технічного 

університету України 
«Київський 

політехнічний 
інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
Касянчук Валерій 

101.  Бобер 
Ольга Юріївна 

Посилення 
конкурентоспроможно

сті організації 
методами реклами і 

зв’язків з 
громадськістю (78) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Євченко Олександр 

 

Начальник 
управління 

інформації, зв’язків з 
громадськістю, 

міжнародної 
співпраці з питань 

соціальної підтримки 
внутрішньо 

переміщених осіб, 
учасників 

антитерористичної 
операції та сімей 

загиблих 
Житомирської 
обласної ради 

Стежко Олександра 

102.  
Верещак  
Єлізавета 

Олександрівна 

Жанрове різноманіття 
авторських програм на 

телебаченні 
Житомирщини (86) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Євченко Олександр 

Начальник 
управління 

інформації, зв’язків з 
громадськістю, 

міжнародної 
співпраці з питань 

соціальної підтримки 
внутрішньо 

переміщених осіб, 
учасників 

антитерористичної 
операції та сімей 

загиблих 
Житомирської 
обласної ради 

Стежко Олександра 



103.  Власюк  
Назарій Григорович 

Роль пресслужби у 
формуванні іміджу 

сучасних 
правоохоронних 

органів Житомирщини 
(60) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Євченко Олександр 

Начальник 
управління 

інформації, зв’язків з 
громадськістю, 

міжнародної 
співпраці з питань 

соціальної підтримки 
внутрішньо 

переміщених осіб, 
учасників 

антитерористичної 
операції та сімей 

загиблих 
Житомирської 
обласної ради 

Стежко Олександра 

104.  Гуленко  
Дар’я Леонідівна 

Негативний та 
позитивний вплив 

Інтернету і соціальних 
мереж на свідомість 

реципієнта (85) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Євченко Олександр 

Начальник 
управління 

інформації, зв’язків з 
громадськістю, 

міжнародної 
співпраці з питань 

соціальної підтримки 
внутрішньо 

переміщених осіб, 
учасників 

антитерористичної 
операції та сімей 

загиблих 
Житомирської 
обласної ради 

Стежко Олександра 

105.  Косова  
Катерина Андріівна 

Туристичні локації 
Житомирщини (99) 

доктор філологічних наук, 
професор кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Партико Зіновій 

Директор РА 
«КРАН»  

Котик Володимир 

106.  
Логінова  
Вероніка 

Валентинівна 

Підготовка та випуск 
науково-популярного 

видання "Те, що 
змінює світ" (38) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Давидова Людмила 

 

Голова 
Житомирського 

обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 

107.  Лось  
Денис Юрійович 

Трудова міграція як 
один з аспектів 

демографічної кризи в 
Україні (на прикладі 
ЗМІ Житомирської 

області) (92) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Євченко Олександр 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної 
філології Давидова 

Людмила 
Голова 

Житомирського 
обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 



108.  
Омельчук 
Анастасія 
Вікторівна 

Особливості 
політичної 

публіцистики 
переможців конкурсу 

"ТОП-100 блогерів 
України 2019" (Яніни 

Соколової, Андрія 
Луганського та 

Олександра Мигуна за 
матеріалами 2014-

2020 рр.) (54) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Євченко Олександр 

Начальник 
управління 

інформації, зв’язків з 
громадськістю, 

міжнародної 
співпраці з питань 

соціальної підтримки 
внутрішньо 

переміщених осіб, 
учасників 

антитерористичної 
операції та сімей 

загиблих 
Житомирської 
обласної ради 

Стежко Олександра 

109.  Паламарчук  
Яна Анатоліївна 

Проблема боротьби з 
COVID-19 в 

інформаційному 
просторі 

Коростишівщини (99) 

професор кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Партико Зіновій 

Редактор КП 
«Коростишівське 

радіо» 
Меленець Надія 

110.  Перегуда  
Надія Анатоліївна 

Підготовка та випуск 
громадсько-

політичного видання 
"Сучасна молодь" (42) 

доцент, завідувач кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Башманівський Валерій 

 

доктор філологічних 
наук. професор, 

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія Сковороди» 

Марина Навальна 

111.  Свіргун  
Павло Віталійович 

Зв’язки з 
громадськістю в сфері 
туристичного бізнесу 

(на прикладі 
турагентств 

Житомирщини) (76) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Близнюк Андрій 

Голова правління ГО 
«Житомирська 

туристична 
асоціація» 

Шелестюк Андрій 

112.  Токач  
Аліна Миколаївна 

Роль прикметників в 
інформаційній групі 
жанрів журналістики 

на прикладі 
регіональної преси (59) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

 

Голова 
Житомирського 

обласного осередку 
НСЖУ, заслужений 
журналіст України 

Бойко Віктор 

113.  
Туктагулова 

Ярослава 
Олександрівна 

Підготовка та випуск 
видань, що 

висвітлюють фахові 
проблеми певних 

професій (бібліотечна 
справа) "Професія – 

головний вибір у 
житті" (46) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

начальник 
управління по 

зв’язкам з 
громадськістю 
Житомирської 

міської ради Віра 
Рачковська-Долгих 



114.  Флоря  
Діана Юріївна 

Жанрова своєрідність 
районних ЗМІ (на 
прикладі видань 

Пулинського району 
Житомирщини) (54) 

професор кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Партико Зіновій 

Директор РА 
«КРАН»  

Котик Володимир 

115.  Харченко  
Аліна Андріївна 

Серія матеріалів про 
екологічні проблеми 

Житомира (77) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

начальник 
управління по 

зв’язкам з 
громадськістю 
Житомирської 

міської ради Віра 
Рачковська-Долгих 

116.  Цимбалюк  
Каріна Василівна 

Серія фоторепортажів, 
присвячених 

спортивному життю 
Житомирщини (82) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

начальник 
управління по 

зв’язкам з 
громадськістю 
Житомирської 

міської ради Віра 
Рачковська-Долгих 

117.  Ярова  
Марта Вячеславівна 

Серія матеріалів, 
присвячена соціальним 

проблемам м. 
Житомира (74) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

начальник 
управління по 

зв’язкам з 
громадськістю 
Житомирської 

міської ради Віра 
Рачковська-Долгих 

118.  
Жаркова  

Марія Анатоліївна 
 

Серія публікацій про 
громадське здоров'я на 

сайті профільного 
закладу (92) 

доцент кафедри 
журналістики та 

дидактичної філології 
Андросович Олена 

начальник 
управління по 

зв’язкам з 
громадськістю 
Житомирської 

міської ради Віра 
Рачковська-Долгих 

 


